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De groep 8 meiden winnen in Roosendaal!
Nadat de meiden uit groep 8 eerder al alle Etten-Leurse schoolvoetbalteams wisten te
verslaan, hebben ze (aangevuld met wat toppers uit groep 5 en 6) nu ook alle teams uit de
regio weten te kloppen en mogen ze door naar de district finale op woensdag 8 juni in
Middelburg. Wij zijn supertrots op deze dames en wensen ze natuurlijk veel succes!

Meneer Wout
De situatie van meneer Wout is op dit moment stabiel, hij gaat zachtjesaan vooruit. Zijn gezin
is erg blij met de lieve kaartjes en tekeningen die ze van jullie ontvangen. Zowel thuis als in
het ziekenhuis krijgen deze een speciaal plekje. Wanneer je iets voor meneer Wout hebt,
mag je dit afgeven bij juf Ellen. Zij zorgt ervoor dat het bij meneer Wout terecht komt.
Bij deze willen we wederom aangeven, dat wanneer er iets verandert in de situatie van
meneer Wout, we het u middels afgesproken kanalen zullen laten weten.
Uitnodiging voorlopige adviesgesprekken groep 7
De voorlopig advies gesprekken voor de leerlingen van groep 7 worden gehouden op
donderdag 16 en dinsdag 21 juni. Tijdens dit gesprek, waarvoor we 15 minuten inplannen,
zal het voorlopig advies van de school gegeven en toegelicht worden door de leerkracht van
groep 7. Het is de bedoeling dat (een van) de ouders en het kind zelf bij dit gesprek
aanwezig zijn. Voor deze gesprekken wordt 15 minuten per gesprek ingeruimd. Via deze link
kunt u uw voorkeur aangeven voor een moment van dit gesprek.
Zomerlezen met de VakantieBieb!
Door te lezen in de zomervakantie houden kinderen hun leesniveau op peil. Blijven lezen
in de zomervakantie is daarom belangrijk en dat kan heel goed met de VakantieBieb-app
van de Bibliotheek. In de app staat een ruime selectie van digitale kinderboeken (ebooks).
Voor ieder kind vanaf zes jaar is wel iets leuks te vinden. Ook voor volwassenen
is er genoeg te vinden. Het enige dat u hoeft te doen, is de app op uw tablet of
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smartphone te zetten en de e‐books te downloaden. Eenmaal gedownload kunt u de
boeken offline lezen. Laat de zomer maar komen! De nieuwste versie van de
VakantieBieb is van 1 juni t/m 31 augustus beschikbaar in de App Store of Google Play
Store. Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl
Juf Ellen afwezig
Volgende week vindt het jaarlijkse uitje plaats van het bovenschools management team. Juf
Ellen is dan op woensdag, donderdag en vrijdag niet aanwezig op school. De directietaken
worden waargenomen door juf Judith.
Verkeersdag
Aanstaande donderdag vindt de verkeersdag van de Hofstee plaats. De groepen 1 t/m 6
zullen rondom de school diverse proefjes met de fiets gaan doen onder begeleiding van een
hulpouder. Groep 3 t/m 6 zal ’s morgens met hun fiets naar school moeten komen, de
groepen 1/2 zijn ’s middags aan de beurt. Kinderen van groep 7 zullen bij de diverse
onderdelen ingezet worden om te helpen.
Even voorstellen…
Hallo allemaal,
Mijn naam is Linsey Hack, ik ben 26 jaar en woon in Roosendaal. In juli
2012 ben ik afgestudeerd aan de Pabo in Tilburg. Hierna heb ik de
gymopleiding afgerond en ben ik op verschillende basisscholen aan de slag
gegaan als inval-leerkracht.
Zoals in de vorige nieuwsbrief te lezen was, vervang ik de komende
periode meneer Wout en ben ik hoofdzakelijk te vinden in groep 8B, groep
6B en de beide groepen 7.
In mijn vrije tijd vind ik het gezellig om met vrienden en familie af te
spreken, knap ik graag oude meubels op en ben ik sinds kort te vinden op
de tennisbaan.
Wie weet tot ziens!
Wist-je-dat….?
•
•
•

Er op onze website van alle zaakvakken samenvattingen te vinden zijn?
Er ook van de kernvakken steeds meer te vinden is op de website, zodat u weet waar
uw kind mee bezig is op school?
Dit een mooi initiatief is, n.a.v. een PinO idee?

Agenda
Woensdag

1 juni

Woensdag
Vrijdag
Dinsdag

8 juni
10 juni
14 juni

Juffen dag groep 1/2
Vertrek groep 8 schoolkamp
Atelier groep 1/2D
Groep 2 vrij
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